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ความเปนมา (BACKGROUND) 
บริษัท เอ็มเนต็ โซลูชัน่ จํากัด ไดถือกาํเนิดจากการจัดทําเว็บไซต ใหกับองคกรตางๆ ดวยความ

ต้ังใจและความชอบในเรื่องการจัดทาํเว็บไซตมาตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 2545  ตอมาไดพัฒนามาจัดทําเว็บไซต
โดยทาํในลักษณะอาชีพอิสระ Freelance   และดวยความเชื่อถือรวมถงึความไววางใจที่ไดรับจาก
ลูกคาตลอดระยะเวลา 5 ป  เอ็มเน็ต โซลชูั่นไดดําเนนิการจดทะเบยีนบรษิัท เพื่อเพิม่ศักยภาพของตนเอง
ไปสูตลาดการใหบริการทางดานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีอยางเต็มรูปแบบ เมื่อตนป พ.ศ. 2549  พรอม
เพิ่มงานบริการแบบครบวงจรทั้งในสวน อินเตอรเน็ต เว็บ Application รวมถงึระบบ การออกแบบ
กราฟฟกอนิเมชั่นตางๆ 

 
วิสัยทัศน (VISION) 
เปนบริษทัที่มปีระสบการณและความชาํนาญในการจดัทําเว็บไซตทัง้ภาษาไทย อังกฤษ อาราบิค และ
มาลายู ผนวกกับมีทมีงานทีม่ีแนวคิดสรางสรรค (Creative Idea) เพือ่ผลิตงานใหมีคุณภาพ เปนไปตาม
ความตองการของลูกคา บริษัทฯ มีผลงานที่ลูกคาพอใจและใชบริการอยางตอเนื่อง พรอมกนันัน้บริษัทฯ
คํานึงถึงการใหบริการหลังการขายเปนสําคัญ 
  
 กรรมการผูจัดการ นายบัญญัติ  ทิพยหมัด 

ชื่อบริษัท  บริษัท เอ็มเนต็ โซลูชั่น จํากดั 
ประเภทธุรกิจ  บริการจัดทําเว็บไซตและงานกราฟฟกแบบครบวงจร 
ทุนจดทะเบยีน  1,000,000 บาท 
ที่อยู   340 ลาดพราว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท  0-2514-0593 
โทรสาร   0-2538-4215 
เว็บไซต   http://www.mnet.co.th 
อีเมล   info@mnet.co.th 
 

เว็บไซตในเครือ 

  www.halalthailand.com   www.muslimthai.com    
   www.coolreadyweb.com www.mnetsolution.com    



 

ธุรกิจของบริษัทฯ (SERVICES) 
 
Internet Solution Domain/Hosting Graphics/Multimedia Special Services 
การจัดทาํเว็บไซต การจดชื่อเว็บไซต  การจัดทาํกราฟฟก   บริการพเิศษ 
Web Application .com .net .org .info  Poster/Leaflet Arabic Translate 
Web Content .biz .name .us .in  Brochure/Catalog Arabic Website 
Web Design .ac.th .or.th .co.th Packaging Rume Website 
SEO .in.th .go.th  .net.th Pocket Book Malayu Website 
Internet Consulting Hosting Space Flash Presentation Studio  
 Cool Ready Web Reseller Club CD Interactive   
 Hawa (Check Grade) Setup Server Banner Website   
 Homa (E-Office) Security Server Flash Introduction   

  Streaming Radio CD Training   
        

 
ประสบการณและความชํานาญ (Skill) 
Graphics/Animation   

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe ImageReady,          
Macromedia Flash, 3D Studio Max, Maya 

Web Program 
   PHP, ASP, .NET, JAVA SCRIPT, XML, PERL/CGI, HTML,  
                                     Macromedia Dream Weaver, Edit Plus 
Database  MySQL, MS Access, Oracle, MS SQL 
Tools   Sound Studio, Picture Studio 
 

 
 
 



 

ผลงานของบริษัทฯ (WEB DESIGN & APPLICATION) 

 
มูลนิธิชวีติสดใส องคประธาน

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตราชกัลยา 
www.bff.or.th 

 
ภาษาอังกฤษ 

กระทรวงการตางประเทศ 
www.thai2arab.com/eng 

 
ภาษาอาราบคิ 

กระทรวงการตางประเทศ 
www.thai2arab.com/arabic 

 
การทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
www.thaiculturetour.com 

 
GSM 1800 AIS 

www.gsm1800.net 

 
สมาคมทนัตแพทยเอกชนไทย 

www.tpda.org 

 
คณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทย www.cicot.or.th 

 
อนุสร พุมพวง ดวงจนัทร 
www.poompuang.com 

 
นักเทนนิสแหงประเทศไทย 

www.thaijuniortennis.com 

 
เว็บไซตพัฒนาประชาธปิไตย 

โดยมูลนธิิเอเชีย www.tcmd.org 

 
เว็บไซตมุสลิมไทย 

www.muslimthai.com 

 
เว็บไซตฮาลาลไทยแลนด 
www.halalthailand.com 



 

 
แพทยเวชศาสตรครอบครัว 
ประเทศไทย www.stfmt.org 

 
วุนคุณเก รางวัลพระราชทาน 

www.wonkhunkae.com 

 
โรงเรียนอิสลามสันติชน 

www.islamsantichon.ac.th 

 
โรงเรียนนานาชาติอัลรัยฮาน 

www.raihanschool.com 

 
คลีนิกหมอฟน 

www.dentaloneclinic.com 

 
บริษัทสินคาฟรีเมียม 

www.kcc-premium.com 

 
บริษัท เกียฮวด จํากัด 
www.kia-huad.com 

 
บริษัท โพลา จํากัด 

www.greenpanel.co.th 

 
MGM Corporation  Co.,Ltd. 

www.mgmnet.co.th 
 

 
พิมพาคลีนกิการแพทยแผนไทย 

www.chababai.com 

 
บริษัท เฮิรบเอจ จํากัด 

www.herbagethailand.com 
 

 
Socio-Econnomic Co.,Ltd. 

www.socioecon.com 

 



 

- www.bangkokthaicooking.com 
โรงเรียนสอนทําอาหารตางชาติ 

- www.halalthaicenter.com 
Halal Thai Promotion and Business Development (HPDC) 

- www.bingorisalon.com 
สถานสงเสริมความงาน บินกอรี 

- www.arab-uaa.com 
สมาคมนกัเรียนเกาอาหรับ 

- www.sinthornsteak.com 
ภัตาคารอาหารสินธร 

- www.genneefilm.com 
บริษัท จนินี ฟลม จํากัด 

- www.innovatechnology.co.th 
บริษัท อินโนวา เทคโนโลยี จํากัด 

- www.71tennis.com 
สถาบนัสอนเทนนิส 71 

- www.phuketmuslimrelations.org 
สมาคมมุสลิมสัมพันธภูเก็ต 

- www.nisavariety.com 
นิตยสารนิสา 

- www.halalthaitrade.ismed.or.th 
สวนฮาลาล สถาบนั SMEs 

- www.muslimchonburi.com 
คณะกรรมการกลางอิสลาม จังหวัดชลบุรี 

- www.royalthaitrading.com 
บริษัท รอยลัไทย เทรดดิ้ง แอนดดีเวลลอปเมนท 

- www.3in1service.com 
บริษัท ทรี อิน วัน เซอรวิส จาํกัด 

- www.huamark.ac.th 
โรงเรียนหัวหมากวทิยา 

- www.muslimtimes.tv 
รายการทีว ี

- www.kurusampan.com 
สมาคมคุรุสัมพันธ 

- www.chareef.com 
ชารีพ จาํหนายอุปกรณ ปนและอื่นๆ 

- www.ag-science.com 
AG SCIENCE CO.,LTD. 

- www.ks-entech.com 
บริษัท เค เอส เอ็นเทค จํากัด 

- www.st-arabian.com 
หางหุนสน เอส ที อาราเบยีน 

- www.pathomecare.com 
ณภัทรแพทยภัณฑ 

- www.saiburi.ac.th 
โรงเรียนสายบรีุ วิทยา 

- www.pongpanradio.com 
รายการวิทยุออนไล 

- www.ben-socks.com 
รานถงุเทานายเบนส โบเบทาวเวอร 

- www.star2hand.com 
จําหนายสินคามือสองดารา 

- www.allthatglittersbypat.com 
อัญมณี ยีหอ All Thai Glitters By pat 

- www.narathiwatfc.com 
ฟุตบอลจังหวดันราธิวาส 

และเว็บไซตอ่ืนๆที่เกี่ยวของมากกวา 150 เว็บไซตในปจจุบัน ดูขอมูลเพิ่มเติมไดในเว็บไซต 
www.mnet.co.th 



 

 
WEB PROGRAMMING  

 ดวยประสบการณในการทําโปรแกรมและวิเคราะหระบบทั้งในงาน Online และ Offline ซึ่งทําให
บริษัทฯไดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการเว็บไซต Backend Office ที่เปนลักษณะระบบ Web 
Base Application ซึ่งนับเปนจุดเดนของบริษัทฯ ในการนําเสนอบริการใหกับลูกคาจํานวนมาก ดังจะเห็น
วาปจจุบันบริษัทฯ ไดมุงมัน่และพัฒนาระบบโปรแกรมตาง ๆ ใหเปนมาตรฐานในระดับสากลมากยิง่ขึ้น 
พรอมกันนัน้ ยังไดคํานงึถงึแนวโนมและทศิทางการพัฒนาสารสนเทศอีกดวย ดวยสาเหตุดังกลาวขางตน
บริษัทฯจงึไดปรับระบบโปรแกรมตาง ๆ ใหเปนลกัษณะ Module ที่มีความฉลาด และรองรับความ
ตองการของลกูคาใหเปนที่ประทับใจ โดยโปรแกรมลักษณะดังกลาวนี้จะสงผลดีตอลูกคา ในกรณีที่จะ
ชวยลดความผิดพลาดอันทีจ่ะเกิดขึ้น ซึง่จะสงผลใหประสิทธิภาพของเว็บไซตสามารถประชาสมัพันธโดย
ไมมีปญหาเกดิขึ้นนั้นเอง  

ปจจบัุน ม ี Module ตางๆมากมาย ซึ่งไวบริการ โดยที่ลูกคาสามารถเลือกโปรแกรมตาม
มาตรฐานทัว่ไป หรือโปรแกรมที่พเิศษเฉพาะงานได ตามตองการ  
  Content Management System (CMS)  
ระบบโปรแกรมบริหารจัดการโดยจะมีฟงกชั่นหลกัๆ ตางๆดังนี้ เพิ่ม ลบ ปรับเปลี่ยนแกไข ขอมูล และ
รูปภาพ ภายในเว็บไซตอยางงาย (โดยมีการใชงานเหมอืน Microsoft Word) รองรับการกําหนดชวงเวลา
ในการแสดงผล และจัดลําดบัขอมูล  
  Product Catalogue  
ระบบโปรแกรมสําหรับ บริหารจัดการรายการสนิคา สามารถ ตรวจสอบ เพิ่ม ลบ แกไข หมวดหมู และ
รายการสนิคาไดแบบไมจํากัดจํานวน มีการคนหาสินคา และแสดงจํานวนการคลกิใชงานของลกูคาอีก
ดวย เหมาะสาํหรับการใชเปนสถิติเพื่อวิเคราะหแนวทางการตลอด 
  Mailing list  
ระบบโปรแกรมสําหรับบริหาร จัดการ การสงขอมูลขาวสารใหกับสมาชิกทางอีเมล  สามารถสงไดไม
จํากัดจํานวน โดย Module ดังกลาวจะมกีารรีจิสเตอรของผูสนใจรับขาวสารไดดวย 
 
  Career system  
ระบบโปรแกรม รองรับการประกาศสมคัรงาน โดยจะมีหนาตาง สําหรับการปอนขอมูลแบบฟอรม
ออนไลน สามารถสงรูปภาพ และแนบไฟลตางๆ ไดเพื่อประโยชนสําหรับองคกรคือ เพิ่มศักยภาพของ
องคกรในการรับสมัครงาน 



 

  WEB Statistic  
รายงานสถิติการเขาเยีย่มชมเว็บไซตในสวนตาง ๆ ตามหัวขอที่ตองการตรวจสอบ  แสดงจํานวนการคลิก 
  WEB directory  
 เปนระบบการจัดการเกี่ยวกับ Web Directory รองรับการ เพิ่ม ลบ หมวดหมูของขอมูล นอกจากนั้นยัง
สามารถเพิ่มเติม Keyword หรือจัดระดับของเว็บไซต ดังเชน หากเปน VIP หรือเวบ็เดน ก็สามารถแสดง
หนาเว็บไซตดวย เปนตน 
  Form mail  
สําหรับองคกรที่ใหความสาํคัญกับการตอบรับสงอีเมลตางๆ ผานเว็บไซต ในรูปแบบ Form mail บริษัทฯ 
มีบริการการเก็บขอมูลของอีเมลในรูปออนไลนโดยจุดเดนสามารถบรกิารจัดการผานทางเว็บไซตและ
ตรวจสอบยอนหลงัไดในโอกาสตอไป  
  Guest book Company 
สมุดเยี่ยมชม และระบบการบริหารสมุดเยีย่มชม  
  Web Board  
การบริหารจัดการ Web Board พรอมดวยระบบควบคมุคําหยาบ สามารถแสดง IP และหนาจอควบคุม
สําหรับผูดูแลเว็บไซต และรองรับระบบสมาชิก โดยจาํแนกสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของกลุมบุคคลได 
  Member system  
การบริหารจัดการสมาชกิ รวมถงึการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลในสวนตาง ๆ ภายในเว็บไซต รวมถงึ
สิทธิในการรับขาวสารขอมูลดวย 
  Poll Online  
ระบบโปรแกรมสําหรับ บริหารจัดการ การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน เลือกใชหรือไมใช
ระบบปองกนัการโหวดซ้ํา พรอมแสดงผลในรูปแบบของกราฟขอมูล  
  Shopping Cart  
ระบบเลือกซื้อสินคาออนไลนจาก Product Catalogue  
  Payment gateway  
เชื่อมตอเว็บไซตของคุณเขากับระบบการชาํระเงนิทางอนิเตอรเน็ตกับธนาคาร 
  Download Files 
การนาํเสนอขอมูลหรือคูมือตางๆ ใหกับลูกคานับเปนสิ่งที่จาํเปนมาก โดยระบบดังกลาวจะรองรับ ไฟล
ตระกูล PDF, DOC, XLS และอื่นๆ 
  Activity Gallery  
การแสดงภาพหรือจําแนกรูปภาพกิจกรรมตางๆ โดยผูเยี่ยมชมสามารถทําการสงตอ Forward Picture 
ใหกับเพื่อนๆ หรือผูสนใจได 
 



 

บริการเว็บโฮสติงคและจดชื่อเว็บไซต (WEB HOSTING & DOMAIN NAME REGISTRATION) 

 
บริษัท เอ็ม เน็ต โซลูชั่น จาํกัด มีบริการจดชื่อเว็บไซตตางๆมากมาย โดยทานจะเปนเจาของชื่อ

เว็บไซต 100% นอกจากนัน้ ระบบเว็บไซตยังมีบริการใหทานสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลของชือ่เว็บไซต 
ผานเว็บไซตออนไลน   
 นอกจากนัน้เรายังมีบริการโฮสติงคคุณภาพ โดยเครื่องเซอรเวอร Dell ภายใตระบบปฏิบัติการ 
UNIX โดยเครื่องเซอรเวอรต้ังที่อยูที่ตึกการสื่อสารแหงประเทศไทย ใชบริการของ Pacific Internet ซึ่งหาก
คุณรับบริการกับเรา ปญหาเรื่อง เว็บลมบอย การรับสงอีเมลมีปญหาหรือแมกระทัง้การติดตอบริการหลงั
การขายที่ยุงยากในการประสานงานดําเนนิการ ปญหาดังกลาวจะหมดไป ดวยการบริการหลงัการขายที่
เปนกนัเอง และมีทีมงานใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ ไดอยางมืออาชีพ เรากลายืนยันไดดวยจํานวนผู
ใหบริการกวา 200 เว็บไซตชั้นนาํนัน้เอง 
 
ธุรกิจที่มุงตลาดมุสลิม (TOWARD MUSLIM) 
 หากทานตองการเจาะกลุมผูบริโภคมุสลิม เรามีบริการในการสนับสนุนการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธสินคาใหทาน ในรูปแบบนิตสาร หนังสือพิมพ รวมถึงเว็บไซต โดยประสบการณในการ
ประชาสัมพันธและความเขาใจในวฒันธรรม พรอมกันนั้นเรามีเวบ็ไซต www.halalthailand.com 
www.muslimthai.com ซึ่งเปนเวบ็ไซตทีม่ีมุสลิมเขาชมมากที่สุดในประเทศ  ดังนัน้จะทําใหสินคาและ
บริการของทานเปนที่รูจักอยางรวดเร็ว  
 

 



 

บริการภาษาอาราบิค/มาเลยู(รูมี/ยาวี) (ARABIC/MALAYU LANGUAGE SERVICES) 
 สําหรับบริษทัหรือผูใหบริการที่มีกลุมเปาหมายเปนนักลงทุนหรือนักธุรกิจประเทศตะวันออก
กลาง เรามีบริการจัดทําเวบ็ไซต หรือเอกสารสื่อภาคภาษาอาราบคิ ดวยประสบการณทีมงานที่มีความรู
ความชาํนาญเฉพาะดานเกีย่วกับอักษรศาสตร ซึ่งการจัดทําสื่อประชาสัมพนัธดังกลาวจะเปนประโยชน
อยางมากกับธุรกิจโดยเฉพาะการสงออกนําเขา หรือการใหบริการกลุมนักทองเที่ยวอาหรับ 
 ผลงานอางอิง สามารถเขาไปดูตัวอยางไดที่ www.thai2arab.com ซึ่งเปนเว็บไซตภาค
ภาษาอังกฤษและอาราบิค จัดทําขึ้นโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
 
โปรโมตเว็บไซตจัดทาํ SEO (Search Engine Optimization) 

 

 

 ทําเว็บไซตอยางดี แตมีคนเขานอยไมคุมคา
การลงทุน พยายามโปรโมตแลว แตการคนใหใน 
Google Yahoo ก็ไมสามารถคนหาเจอสกัที ปญหา
ตางๆเหลานีจ้ะหมดไป เมือ่ใชบริการ SEO กับเรา 
ดวยคาใชจายที่เหมาะสม และการรับประกันยินดีคืน
เงิน หากผลการคนหาไมไดดังที่ตองการ  

 
FLASH ANIMATION  
 จัดทําภาพกราฟฟกและงานอนิเมชั่น พรอมเสียงประกอบ เพื่อสรางสีสรรคในงานเปดตัวตางๆ 
หรือสําหรับวีซดีี/ดีวีดี แนะนาํบริษัท ใหเกดิความประทบัใจแกลูกคาของคุณ 
 
CD/VCD/DVD 
บริการสําเนาหรือสํารองแผนตนฉบับตางๆ สําหรับงาน
แตงงาน หรือเอกสารงานวชิาการ ฝกอบรม พรอมกบั
การออกแบบหนาปก ภาพกราฟฟกสวยงาม 
  
 
SOUND STUDIO, PICTURE STUDIO 
บริการหองอัดเสียง ตัดตอส่ือมัลติมิเดีย บริการจัดทําโฆษณาผานสือ่วิทย ุ ดวยบริการประทับใจ ราคา
ยุติธรรม 
 



 

 
 
GRAPHIC DESIGN 

 

 บริการออกแบบ ส่ือส่ิงพิมเพื่อการโฆษณา ดวยทีมงานดาน
กราฟฟก ทาํใหผลงานตางๆ สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและ
จุดประสงคการนําเสนอสินคา เราสามารถนําเสนอ Idea & Concept 
ใหเลือกตามงบประมาณและความตองการ ดวยบริการ Logo, Pocket 
book, Leaflet, Brochure และอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 

 

 

  



 

  
  

 
สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเตมิไดที่ บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชัน่ จาํกัด และหวงัเปนอยางยิ่งวา เราจะไดมีโอกาส
บริการทานในโอกาสตอไป 
 
 


